
  تفكر چيست؟
ايـن را  . نيست، به آن معنايي كه مثالً ميز، درخت، گربه يك چيـز هـستند  » چيز«پيش از هر چيز روشن است كه تفكر يك     » تفكر چيست؟ «
. تفكر يك چيز نيست؛ كوزه، گل، پروانه، و چيزي از اين دسـت نيـست  : شود  از پيش و به طور منفي داده مي       بنابراين پاسخ اين پرسش     .دانند  تقريباً همه مي  

. كند كه به جوانب خود پرسش بينديشد به جاي اين شيوه طرح پرسش، كه به قول هايدگر يوناني است، و تالش براي پاسخ گفتن به آن، هايدگر سعي مي               
مـا بايـد يـاد بگيـريم كـه      . بگيريم» چيز«را يك » تفكر«دهد كه  ر اين گونه نپرسد؛ زيرا ما را در معرض اين خطر قرار ميگيرد كه درباره تفك  او نتيجه مي  

  . اين كار مستلزم شنيدن و گوش سپردن به خود پرسش است. چگونه درست بپرسيم و چگونه با يك پرسش مواجه شويم

  
***  

شنويم تا گشايشي حاصل شود، گشايشي كه با تفكر دربارة خود پرسـش بـه دسـت         گويد ما با شكيبايي پرسش را مي        هايدگر مي 
وگو با استاد ژاپنـي   هايدگر در گفت. وظيفه ما پرسشگري است، و تفكر، پيش از هر چيز، در گرو پذيرش اين وظيفه است     . آيد  مي

  .تـوان پرسـيد   اش فقط اين نكته را بهتر آموخته كـه چگونـه مـي    تزوكا، اعالم كرد كه نسبت به ايام جواني     اش،    و دوست قديمي  
 Was heisst?: دهد كه چنين بپرسد بنابراين، ترجيح مي. شود اي خاص با پرسش از تفكر مواجه مي رو، هايدگر به شيوه از اين

denken)   الزم «خواند؟ قبل از هر كـار   ن توضيح، هايدگر چه چيزي را تفكر مي   با اي » )شود؟  چه چيزي تفكر خوانده مي    «يعني
مردم، از جمله فالسفه و دانشمندان، غالباً تفكر را نه يك چيز، بلكه يك فراشد » خواند است بگوييم كه او چه چيزي را تفكر نمي

  . هــــستند) هــــا انديــــشه(از نظــــر آنهــــا جــــايي كــــه تفكــــر هــــست، افكــــار  . داننــــد و يــــك كــــنش مــــي
تفكر كنشِ است؛ كنش بـاور      . فهمند  مي» ، تصورات )نظرات(ها    نهاده  پيش) ذهني(ها، تصاويرِ     باورها، ايده «نها افكار را به معناي      آ

هايي كه نوع بـشر را از همـة موجـودات ديگـر      كنش. داشتن، و تصور كردن   ) نظر(:نهاده     داشتن، تصوير كردن، پيش     آوردن، ايده 
توانـد   شوند؛ زيرا، به اين معنا، تنها انسان است كـه مـي    او به عنوان حيوان عاقل محسوب مي      ) صلف(كند، و مشخصة      متمايز مي 

ــد ــر كن ــنش . تفك ــاير ك ــا س ــايي ب ــن توان ــت    اي ــرتبط اس ــردن م ــار ك ــتن، ك ــردن، خواس ــر ادراك ك ــي نظي ــر آدم ــاي ديگ   .ه
او از تفكـر  ) تأويل(كند، فهم  را كنش قلمداد ميداند، و در آن جا كه تفكر         اما، هايدگر تفكر را كنش، به معنايي كه ذكر شد، نمي          

ما كنش  . انديشيم  اي مصمم به حقيقت كنش نمي       ما هنوز به گونه   «از نظر هايدگر،    . به مثابة كنش با برداشت رايج متفاوت است       
  . »شــود كــه واقعيــتش برحــسب ســود آن ارزيــابي مــي     ) معمــولي(شناســيم مگــر بــه عنــوان توليــد اثــري       را نمــي

اما، فعالً بحث دربارة اين است كه هايدگر فهم غالب دربارة تفكر           . به نظر هايدگر دربارة تفكر به منزلة كنش خواهد شد         اي    اشاره
  .خواند در باال ذكر شد، تفكر نميهم چون كنش را، كه 

ايـدگر، ريـشه در   داشتن، تصور كردن، بـه نظـر ه  ) نظر(:تفكر هم چون كنشِ باور آوردن، ايده داشتن، تصوير كردن، پيش نهاده       
 اي  انديشد، شكل گرفته است؛ انديشه  اين اصل در انديشة متافيزيكي، كه صرفاً به موجود مي         . عقيده به اصل نظرية بازنمايي دارد     

  .فهمد اي باز نموده شده مي  ابژهكه موجود را به منزلة

  
 متقـدم تفـاوت زيـادي ميـان اولـين      هايـدگر . به عقيدة هايدگر، تفكر متافيزيكي از زمان افالطون و ارسطو آغاز شـد    

اما، در دورة متأخر، . ديد و تأكيدي بر امتياز آنها از افالطون و ارسطو نداشت           متفكران يوناني با افالطون و ارسطو نمي      
تفكـران يونـاني ارجـي عظـيم       متوجه فاصلة زياد ميان انديشة آنها با افالطون و ارسطو شد و در نظرش آثار اولـين م                 

      .يافتند

ترين گواه آن را فهم و برداشت نادرست  دگر متأخر، تفكر افالطون و ارسطو را گرفتار متافيزيك معرفي كرد و مهم         هاي
  . اي را موجب شـد   در برداشت از ساير مفاهيم مؤثر بود و نظريات تازه    Physisاين فهم   .  اعالم كرد  Physisآنها از   

 در يونـاني صـريحاً معنـاي     Physisبـه تأويـل هايـدگر،       .  زد تا جايي كه، به قول هايدگر، تاريخ متافيزيـك را رقـم           
اين واژه در زبـان هراكليتـوس،   . بود» رشد يافتن«و » پديد آمدن « به معناي   Phyeinداد و ريشة آن       مي» هستي«



 دربردارنـدة تمـامي     Physisاز نظـر اولـين متفكـران يونـاني          . پارمنيدس و آناكسيماندروس بسيار به كار رفته است       
ــو ــي  موجـ ــاهر مـ ــودش ظـ ــة خـ ــر پايـ ــه بـ ــري كـ ــود؛ امـ ــت  دات بـ ــشوده اسـ ــكار و برگـ ــود آشـ ــود، خـ   .شـ

داد   تجربة اصيل يونانيـان را نـشان مـي   Physis. كردند آنها با اين واژه امري فراتر از موجودات و طبيعت را مراد مي   
ن تجربـة اصـيل بـه       درست برعكس، آنهـا در پرتـو آ       . كه آن را صرفاً از طريق فراشدهاي طبيعي كشف نكرده بودند          

  .ديدنـد  هايـشان را در پرتـو هـستي مـي          تمـام معـاني، مفـاهيم و نظريـه        . انديـشيدند   نگريـستند و مـي      موجودات مـي  
از نظر آنها، ميان هستي و تفكر ارتباط نزديكي . داشتند در ساحت هستي شكل گرفت» تفكر«از جمله برداشتي كه از 

اش گفته بود  شدند؛ مثالً پارمنيدس در شعر فلسفي د با ديگري روبرو ميانديشيدن چون به يكي از آنها مي  . وجود داشت 
انديـشيم از هـستي    ، و مقصود او اين بود كه چون مي)to auto(يكي هستند ) einai(و هستي ) noein(كه تفكر 

  . دادنــد و متفكــر را بــه حيــوان عاقــل تنــزل نمــي     ) ratio(آنهــا تفكــر را بــه عقــل    . شــويم بــاخبر مــي 
Logos تقـرب اولـين متفكـران يونـاني بـه هـستي آنهـا را از                . اي بود كه به هستي، تفكر و زبان اشاره داشت           ژه وا

آنهـا بـه    . برداشتهاي نادرستي كه در طول تاريخ متافيزيك در مورد مفهوم تفكر به وجـود آمـده اسـت، نگـه داشـت                     
اما از افالطون و ارسطو بـه بعـد،         .يامدنداشتباهاتي كه فالسفة متافيزيسين در فهم حقيقت تفكر مرتكب شدند، دچار ن           

 صورت گرفت، تحريف    Physisدر پرتو انحرافي كه از معناي واژة        ) logos(برداشت اولين متفكران يوناني از تفكر       
 تبديل شد كـه     Physicaدهد كه در گذر از دنياي يوناني به جهان رومي و التين اين لفظ به                  هايدگر نشان مي  . شد

 مورد اشاره قرار    naturaخود طبيعت هم با لفظ      . شد  دانسته مي » شناخت طبيعت «نداشت، بلكه   ديگر معناي هستي    
  . گرفت مي

همـين  .  انگاشـت Physisافالطون ايـده را    . افالطون با طرح نظرية ايده به ظهور نظرية بازنمايي تفكر ياري رساند           
در نتيجـة آن  .  در موجود يا در ذهن بينديـشد     قائل شدن به اين هماني ايده و هستي سبب شد كه به بازنمايي هستي             

logos     ايـن  . هايي دربارة موجودات، انسان هم تبديل شد به حيـواني كـه داراي عقـل اسـت                نيز تبديل شد به گزاره
  .سرآغاز نگرشي است كه به اصل نظرية بازنمايي منجر شده است

  
 ، مفاهيم سوژه و ابژه، بـا  logos و aletheia, physisدر دوران مدرن، بر پاية همين درك قديمي متافيزيكي از 

انديشيد يعني تفكر متافيزكي اينـك موجـود را هـم چـون      تفكري كه صرفاً به موجود مي. فلسفة دكارت، سر برآوردند 
يونانيان بـه  . كند سوژه همان حيوان عاقل است كه ابژه را بازنمايي مي . شود  فهمد كه در سوژه بازنمايي مي       اي مي   ابژه
در روزگار مدرن سوژه محور اصلي دانسته شد و به جـاي   . ن به عنوان سوژه به معناي مدرن آن، نينديشيده بودند         انسا

سوژه موجودي است مستقل و خود بنياد كـه         . دكارت ظهور سوبژكتيويسم بود   » شناسم  مي«. انسان عاقل به كار رفت    
  .گرفت شكل نمي) ratio(بدون اصالت دادن به عقل 

شناسـم پـس هـستم،        گويد كه من مي     صرفاً نمي » شناسم  مي«. ها شد    تبديل به مالك فهم دقيق ابژه      سوژة شناسنده 
هـا   در ايـن جـا، ابـژه   . شوم گويد كه من آن بازنمودي هستم كه بازنمايي كامل و اصلي و نهايي محسوب مي        بلكه مي 

  .يابند هاي مفهومي و شناختي مي  جنبهگردندو شوند، به صورت شناخته شده يا بازنمود مطرح مي   همچنان بازنمايي مي  
در ذهـن  ) ها ابژه(تفكر بازنمودي انديشه را صرفاً حضور موجودات عيني  . تفكر بازنمودي وجهي از سوبژكتيويسم است     

كنيم، آنچه در آغـاز و بـه    انديشيم، يا چيزي را احساس مي   دهد كه هنگامي كه دربارة چيزي مي        آن حكم مي  . داند  مي
بينيم كه آن  ما نه خود درخت، بلكه چيزي را مي . كنيم، يك بازنمود است     انديشيم، يا احساس مي     ه مي واسط  نحوي بي 

اي دانـا و      ها بدانيم نتيجة اين است كه ما خود را فقـط سـوژه              اين كه تفكر را صرفاً بازنمايي ابژه      . نماياند  درخت را مي  
  .دانيم شناسا مي

نيتس به سوي سوژة دكـارتي   اليب. هاي او را بهتر ثابت كنند    ه شد تا حكم   پس از دكارت، وظيفة فالسفه چنين دانست      
» مـن «كانت نيز سوژه را به نحوي پذيرفت، گرچه گامي به پيش برداشت و اعـالم كـرد كـه ايـن كـه                        . حركت كرد 

 ايـن  به» شناسم مي«شود از  اي قابل قبول نيست و نمي است، لزوماً نتيجه » من«شناسد    موجودي هستم كه چون مي    



اما، از نظر هايدگر، حتي كانت با اين اشكال متوجـه هـستي             . كه من يك شخص، يك حقيقت جاوداني هستم، رسيد        
دانست؛ چرا كانت كه ذهن را از ديدگاه منطقي منزوي و جدا               مي Subjektكانت نيز من را يك      . شناسنده نشده بود  

  . گيـرد، سـپر انـداخت       دانا و شناسا در برابر ابژه قـرار مـي         داشت، در برابر اين استدالل دكارتي كه سوژة           از جهان نمي  
  

) Vorstellung, vorstellen(دهد كه امروزه تقريباً همه، فراشد تفكر را به منزلـة بازنمـايي    هايدگر توضيح مي
 كسي در ميان ما هست كه نداند ايجاد يك ايـده چيـست؟ زمـاني كـه ايـدة      «: فهمند  ها مي   يعني به عنوان ايجاد ايده    

سازيم مثالً ايدة يك متن را اگر فيلولوگ باشيم، يك اثر هنري را چنانچه مورخ هنري باشيم،يا فراشـدي      چيزي را مي  
ها را كجا داريـم؟ آنهـا را    ما آن ايده. ها هستيم اي باز نمودي از آن ابژه      داراي ايده  –از سوختن را اگر شيميدان باشيم       

هايي كـه   ها را درون خودمان داريم، ايده ايده. آنها را در روح خود داريم.  داريم آنها را در آگاهي خود    . در سر خود داريم   
  ».ها هستند هاي ابژه ايده

اي از واقعيتـي را كـه مـا درك     دهيم كه جنبـه  بنابراين، تفكر فراشدي است كه به وسيلة آن ما صورتي را تشكيل مي       
 ديدگاه، توانايي تثبيت و نگه داشتن آن چيزي است كه قرار است تفكر، بنابر اين. كند  يابد، و حفظ مي     ايم، در مي    كرده

شـود؛ زيـرا همـان        بر اين اساس يادآوري نيز در چهارچوب تفكر بازنمودي تأويل مي          . از طريق مفاهيم انديشيده شود    
 مقايـسه كنـيم،   ، قادريم كه آنهـا را احـضار كنـيم، آنهـا را     )يعني بينديشيم (هايي را ايجاد كنيم       توانيم ايده   طور كه مي  

  .ها را تصور كنيم ايده

ها و به عنوان توانايي بشري براي به يـاد آوردن و حفـظ كـردن              به اين ترتيب، خاطره به عنوان نيروي بازخواني ايده        
» به يـاد سـپاري  « .اي كه در جريان زمان پراكنده شده است شود از توانايي براي دريافتن ابژه انديشه  صرفاً عبارت مي  

تواند بازشناخته و  شود مي آن چه كه ديگر ادراك نمي. هاي تفكر در برابر جريان زمان داشتن ابژه شود به نگه تبديل مي
  . بازانديشيده شود

فراشـد  . كنـد  شـود، حاضـر مـي    هايي است كه آن چه را كه انديشيده مي        خالصه، تفكر به معناي ايجاد و تشكيل ايده       
حال كه چنين است طبيعتاً اين نكته از اهميـت زيـادي برخـوردار    . كند نمايي ميسوبژكتيو و دروني ابژه تفكر را باز ـ  

ــده    ــا اي ــه م ــت ك ــد           اس ــژه باش ــا اب ــابق ب ــده مط ــه اي ــوري ك ــه ط ــسازيم، ب ــحيحي ب ــور ص ــه ط ــا را ب   .ه
ي چنين تصوري از تفكر ما را به همان تصور متافيزيكي ايدة افالطـون . به نظر هايدگر، تفكر بازنمود يا بازنمايي نيست  

هايدگر قبول نداشـت  . يابد بحث از تفكر در چهارچوب متافيزيك تا حد سرو كار يافتن با سوژه تنزل مي . گرداند  باز مي 
هايي وجود دارند كه مانند ابزاري هستند كه ما از وراي آنها و از طريق آنها به جهـان   كه در سر متفكر تصورات و ايده  

متفكـر  . اي از تصوراتي نيست كه بيانگر چيـزي باشـد   تفكر، تصور يا مجموعه  . انديشيم  مي) ها  ابژه(چيزها و امور واقع     
  .كوشد تا ابژه را بشناسد، و بر آن مسلط شود اي نيست كه مي سوژه

اشـتباه اسـت   . متفكر را نبايد سوژه به معناي ذهن دانا، آگاه و شناسا دانست كه سرچشمة خودبسنده تمام معاني است           
اگر بخواهيم چنين برداشتي داشـته باشـيم   . ه دكارتي يا سوژه استعاليي هوسرل، فرض كنيم  كه متفكر را همانند سوژ    

  .مهم ترين ويژگي انقالبـي كـار هايـدگر را كـه ضـديت بـا مفهـوم سـوژه دكـارتي اسـت، ناديـده خـواهيم گرفـت                             
متفكر به  . رلي كند اي نيست كه چيزي تكراري را جايگزين سوبژكتيويسم دكارتي، كانتي، و هوس             صرفاً واژه » متفكر«

مخالفت هايدگر با مفهوم سوژه دكارتي يكي از مهم ترين دستاوردهاي كـار فكـري               . انديشد  نحو اصيل به هستي مي    
را » من« بود، و cogitoزد تاكيد بر شناختن يعني        حرف مي » انديشم پس هستم    مي«خطاي دكارت وقتي از     . اوست

در مقابل نگرش دكارتي، بايـد نـشان داد كـه متفكـر سـوژه           . كرد  كه موجودي انديشنده به هستي هستم، مطرح نمي       
ــست ــند        . ني ــع باش ــا واق ــابق ب ــا غيرمط ــابق ي ــه مط ــستند ك ــر ني ــن متفك ــصوراتي در ذه ــه ت ــر مجموع   .تفك

تفكر متافيزيكي تفكري است كه به هستي . هايدگر با استفاده از سوبژكتيويته، ادعاي بزرگ متافيزيك را كنار گذاشت    
اصـل نظريـة   . شود، و فقط متوجه موجودات و چيستي آنهاسـت      ميان هستي و موجودات تفاوتي قائل نمي      پردازد،    نمي



زبان و بيان رايج كـه متـافيزيكي اسـت مـانع تفكـر              . بازنمايي و بيانگري تفكر در زبان متافيزيكي شكل گرفته است         
  .حقيقي است

آوايـي ميـان متفكـر و     وگو و هـم   تفكر را به منزلة گفتشناسانه استفاده كرد تا بتواند حقيقت      هايدگر از امكاني هستي   
تفكـر نـوعي انفتـاح و      . تفكر، انديشيدن در حالتي اصيل و غيربازنمودي اسـت        . موضوع تفكر يعني هستي نمايان كند     

، بحـث     بنـابراين . تواند به هستي بينديـشد      رود كه مي    متفكر از سوبژكتيويته فراتر مي    . رسيدن به فضايي گشوده است    
ــد    ها ــا حــ ــد تــ ــر را نبايــ ــدگر از تفكــ ــن«يــ ــي ذهــ ــا » گرايــ ــي «يــ ــت شناســ ــزل داد» معرفــ   .تنــ

اين واقعيت كه پـس  «حتي . تفكر صرفاً محصول يا دستاورد سوژه نيست؛ زيرا هستي منوط و وابسته به متفكر نيست        
باشد، متفكر فقط به از افالطون امر واقعي خود را در نور ايده نشان داد، واقعيتي نيست كه افالطون به آن شكل داده                

  » .دهد دهد كه خود را به او نشان مي آن چيزي پاسخ مي
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